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 VELKOMMEN TIL INNSKRIVNING VED JERIKO SKOLE 

 

Jeg har gleden av å invitere barn og foresatte til innskrivning til skolestart høsten 2018. 

 

Mandag 11. desember 2017 kl. 17. 00 – 19.00 

 

på Jeriko skole. Innskrivningen vil foregå i klasserom 1 og på kontoret, inngang A. 

 

Utdanningsetaten har bedt skolene gi de foresatte følgende informasjon før skolestart: 

 

1) Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen 

skole enn den de skrives inn ved. Endelig beskjed om skoleplassering og svar på 

eventuell søknad om skolebytte vil bli gitt i april 2018 

 

2) Dersom det søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen, kan dette 

gjøres direkte på baksiden av innskrivningsskjemaet, og det er ikke lenger nødvendig å 

sende en separat søknad. Innskrivningsskolen vil deretter sende en kopi av skjemaet til 

den ønskede skole, som senere vil avgjøre søknaden. Dersom et skolebytte innebærer at 

elevens skolevei overstiger skyssgrensene på 2 km for 1. klasse/førskolen og 4 km for 2. 

- 10. klasse, skal den skolen som eleven flytter til, som hovedregel dekke 

skysskostnadene. 

 

3) Innvilgelse av skolebyttesøknad for et barn innebærer ingen garanti for at eventuelle 

søsken vil få samme mulighet. Det vil være elevgrunnlaget, klasseoppsettet og 

kapasiteten det enkelte skoleår, som avgjør hvorvidt rektor kan innvilge søknader om 

skolebytte. 

 

4)          Dersom eleven tas inn ved en privatskole, eller foresatte på annen måte vet at eleven 

ikke kommer til å begynne ved den skolen eleven blir innskrevet, bør rektor ved 

innskrivningsskolen få beskjed om dette så snart som mulig. Dette ikke minst av hensyn 

til eventuelle andre elever som ikke har fått plass ved skolen. 
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5)         NB:  Dersom barnet ønskes vurdert i forhold til utsatt eller framskutt skolestart, bør 

foresatte melde fra skriftlig til skolen så snart som mulig og senest  01.12.17.  

Det er rektor som er ansvarlig for å henvise barnet til Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

sammen med foreldre. PPT gir et sakkyndig råd før rektor fatter vedtak.   Vedtaket kan 

påklages.  

 

Se for øvrig mer informasjon på Oslo kommunes hjemmeside: 

 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/starte-pa-skolen/ 

 

Dersom det ikke er mulig å komme på oppsatt dato, vennligst ta kontakt med skolen. 
 

Vennligst fyll ut vedlagte skjema og ta dem med til skolen til innskrivingen den 11. desember.   

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ricke Müller 

rektor 
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